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1.1 Latar Belakang 

Kualitas pendidikan saat ini masih memprihatinkan. Penyebab 

utama dari rendahnya pendidikan ini biasanya didasarkan oleh masalah 

efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Permasalahan-

permasalahan tersebut antara lain: rendahnya sarana fisik sekolah, 

rendahnya kualitas guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya hubungan 

guru dengan siswa, latar belakang siswa. Hal ini sejalan dengan yang 

dipaparkan Baiquni (Senin, 27 April 2013 dalam Merdeka.com) bahwa 

kondisi dunia pendidikan sekarang ini justru makin parah dengan 

berbagai potret buram yang sering menghiasi. Mulai dari akses 

pendidikan yang kurang merata, infrastruktur/prasarana yang kurang 

memadai bahkan berkualitas rendah, serta kurikulum yang selalu 

berubah. Pelaksanaan Ujian Nasional 2013 yang akhirnya terpaksa 

mengalami penundaan untuk beberapa wilayah di Indonesia dapat 

menjadi salah satu cermin tentang realitas sistem pendidikan di negeri 

ini.  Hal itu ternyata menimbulkan pengaruh yang sangat kompleks 

terhadap semakin sulitnya pendidikan dikatakan berhasil dalam mencetak 

generasi bangsa unggul.  

Mulyasa (2008) menjelaskan bangsa Indonesia sedang 

dihadapkan pada fenomena yang sangat dramatis yakni rendahnya daya 

saing sebagai indikator bahwa pendidikan belum mampu menghasilkan 

sumber daya manusia yang berkualitas.  

 

 

http://www.merdeka.com/reporter/baiquni/


Data Human Development Indek (HDI) tahun 2009 dalam Suhartini 

(2011), dijelaskan bahwa kualitas pendidikan Indonesia berada di 

peringkat 111 dari 182 negara dan pada tahun 2010 nilai indeks 

pengembangan manusia mengalami kenaikan dari dari tahun sebelumnya 

yaitu peringkat 108 dari 169 negara. Selanjutnya data yang diperoleh dari 

The United Nations Development Programme (UNDP) tahun 2011 dalam 

Kompasiana (Mei 2013) juga telah melaporkan Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), Indonesia 

mengalami penurunan dari peringkat 108 pada 2010 menjadi peringkat 

124 pada tahun 2012 dari 180 negara. Selanjutnya pada 14 Maret 2013 

dilaporkan naik tiga peringkat menjadi urutan ke-121 dari 185 negara. 

Data ini meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. Dilihat 

dari kasaran peringkatnya, memang menunjukkan kenaikan, tetapi jika 

dilihat dari jumlah negara partisipan, hasilnya tetap saja Indonesia tidak 

naik peringkat.  

Lebih lanjut United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) melaporkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia 

berada di peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian Education 

Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan Pendidikan. Dari 

beberapa data, menunjukkan bahwa secara umum pendidikan di 

Indonesia masih sangat rendah dibandingkan negara lain. Pendidikan 

secara menyeluruh masih menjadi persoalan besar yang harus segera 

dilakukan perbaikan. Untuk mewujudkannya tentu bukan perkara mudah, 

diperlukan kerja keras dan kerja cerdas dari semua pelaku pendidikan 

(Dellasera dalam Kompasiana, 3 Mei 2013).  

 

 



Suyatno et al. (2009, dalam Suhartini, 2011) menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan dalam 

mencapai mutu pendidikan di sekolah adalah unsur guru. Guru memiliki 

kedudukan yang sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia. Lebih lanjut Mulyasa (2008) mengungkapkan guru sebagai 

tenaga pendidik dituntut menjadi tenaga professional dengan kompetensi 

kerja yang optimal sebagai usaha untuk mempersiapkan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas dengan karakteristik mandiri, mampu 

mengelola emosi, bekerja keras, tekun belajar, pantang menyerah, dan 

mencari solusi dari masalah yang dihadapi.  

Jesaya (2005) mengungkapkan bahwa rendahnya mutu 

pendidikan merupakan salah satu faktor yang menghambat persediaan 

SDM yang mempunyai keahlian dan ketrampilan untuk memenuhi 

tuntutan pendidikan bangsa diberbagai bidang. Hendarto (1988, dalam 

Jesaya, 2005) juga menjelaskan adanya usaha peningkatan mutu 

pendidikan belum disertai dengan usaha-usaha kongkrit untuk 

meningkatkan mutu guru, sehingga kebutuhan masyarakat tentang mutu 

pendidikan diberbagai jenjang dan jenis pendidikan sebenarnya 

merupakan refleksi dari mutu guru dan kompetensi yang masih rendah 

juga. Selanjutnya Sudarma (2007, dalam Erawati, 2012) menambahkan, 

dalam konteks pendidikan guru memainkan peran kunci dalam 

peningkatan mutu pendidikan karena mereka berada di titik sentral pada 

setiap upaya reformasi pendidikan. Keberhasilan pembaharuan sekolah 

sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin 

pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif 

pembelajaran.  

 



Sardiman (2005) mengemukakan bahwa guru merupakan salah 

satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut 

berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial 

di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan salah 

satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan 

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan 

tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak 

semata-mata sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu 

pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan transfer nilai-

nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan 

menuntun siswa dalam belajar. 

Lebih lanjut Sudarma (2007, dalam Erawati, 2012) memaparkan 

empat kategori tantangan yang harus dihadapi oleh guru yaitu 

pengembangan karir, peningkatan kompetensi, keterampilan psikologis, 

dan peningkatan kesejahteraan. Dalam hal ini, standar kompetensi 

merupakan salah satu terobosan dunia pendidikan dalam meningkatkan 

kualitas guru. UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 8 

secara jelas dinyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi guru yang 

dimaksud dalam UU No 14.2005 adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.  

Kompetensi yang harus dimiliki dan dikuasai guru menurut UU 

guru dan dosen No.14/2005 pasal 10 ayat (1) dan PP No.19/2005 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.  



Oleh karena itu, Guru harus memilki dan mencapai kompetensi yang 

memadai agar dapat menjalankan tugas dengan baik.  

Faktanya dari beberapa penelusuran yang terjadi di Indonesia 

secara umum, kualitas guru dan kompetensi guru di Indonesia masih 

belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut ketua Umum PB PGRI, 

Sulistyo bahwa di Indonesia belum juga memiliki pemetaan yang jelas 

tentang guru (Wibowo dalam Derap Guru Jateng, Mei 2012). 

Menurutnya karut-marut persoalan guru saat ini karena pemerintah, yakni 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementrian Agama, serta 

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

tidak memiliki perencanaan terhadap kebutuhan, kompetensi, dan 

distribusi guru. Sulistyo juga memaparkan bahwa ada banyak hal 

permasalahan, namun masalah pertama guru adalah pendidikan guru 

yang jauh dari memadai berdampak pada kualitas dan kompetensi guru 

yang ada saat ini. Alhasil, persoalan guru masih menjadi kendala dan 

salah satu kendala utama bagi peningkatan kualitas pendidikan. Padahal 

guru adalah komponen utama yang menentukan proses pendidikan 

bermutu atau tidak (Dellasera dalam kompasiana.com, Mei 2013).  

Ketua PGRI Jawa Tengah, Dr. H. Soebagyo Brotosedjati, M.Pd 

mengungkapkan saat ini kompetensi dan pemerataan guru diberbagai 

daerah yang sangat bervariasi belum sesuai kebutuhan. Masih rendahnya 

kompetensi Guru, terbukti dari nilai rata-rata uji kompetensi pada tahun 

2012 yang dirilis oleh Kemendikbud, diketahui bahwa hasil rata-rata Uji 

kompetensi secara nasioanal masih sangat rendah yaitu 42,25 dengan 

nilai tertinggi 97,0 dan nilai terendah 1,0. Hasil rata-rata tersebut berasal 

dari uji kompetensi seluruh peserta (guru) dari jenjang TK sampai 

jenjang SMA (Wis dalam Derap Guru, Mei 2012).  



Dipertegas oleh ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan 

Pengurus Besar PGRI, Abduhzen yang mengungkapkan bahwa 

rendahnya hasil uji kompetensi merupakan cermin dari realitas guru yang 

tidak pernah mendapatkan pembinaan dan pelatihan dari pemerintah 

(Wis dalam Derap Guru, Mei 2012). Srie (2013) menyebutkan dalam 

sebuah program dari Televisi Berita Aljazeera “101 East”, telah 

melakukan investigasi tentang kondisi pendidikan di Indoensia. Aljazeera 

mengungkapkan penyebab keterpurukan pendidikan di Indonesia, antara 

lain mengenai masih buruknya tingkat kompetensi guru yang mengajar di 

sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam berita tersebut juga diungkapkan 

bahwa hanya sekitar separuhnya saja, atau 51 persen guru yang mengajar 

di Indonesia yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat 

mengajar dengan baik dan profesional. 

Kendala lain tentang kompetensi guru secara spesifik adalah 

rendahnya penguasaan guru pada mata pelajaran yang diajarkan. berbagai 

tes menunjukkan penguasaan kompetensi guru masih jauh dari ideal. 

BSNP (2008) dalam Suhartini (2011) menjelaskan pada need assessment 

yang dilakukan dalam rangka pelatihan terintegrasi berbasis kompetensi 

menunjukkan pada umumnya skor yang diperoleh guru dibawah 60 

untuk skor 1-100. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi guru 

memprihatinkan dalam segi kemampuan melaksanakan pembelajaran 

dengan professional. Selanjutnya Suhartini (2011) menambahkan dari 

data yang diperoleh menurut Ditjen PMTK (2010) bahwa berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan terhadap 29.238 guru, sebanyak 61.96% 

guru belum memenuhi standar kompetensi. Itulah sebabnya perlu 

meningkatkan para guru agar menunjukkan kinerja terbaik dan senantiasa 

meningkatkan kompetensinya.  



Untuk itu, guru sebagai main person harus ditingkatkan kompetensinya 

sesuai dengan pekerjaan yang diembannya (Mulyasa, 2008). 

Kompetensi merupakan hal yang penting karena memiliki 

dampak baik positif ataupun negatif terhadap pendidikan. Menurut 

Fitrianur (2008) yang menjelaskan tentang tuntutan atas kompetensi guru 

mendorong guru untuk memperoleh informasi yang dapat memperkaya 

kemampuan agar tidak mengalami ketinggalan dalam kompetensinya. 

Dengan kompetensi tersebut, dapat diduga berdampak pada proses 

pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran 

pendidikan yang bermutu. Keluaran yang bermutu dapat dilihat pada 

hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang dicapai siswa dan 

dapat juga dilihat dari dampak pengiring, yakni dimasyarakat. 

Selanjutnya, dengan adanya kompetensi guru yang sesuai berdampak 

pada proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang semakin 

berkualitas.  

Kompetensi guru bermuara pada peningkatan profesionalisme 

sebagai hasil akhirnya. Marsana dan Handayani (2010) mengungkapkan 

dengan pencapaian kompetensi guru yang tinggi, akan memiliki 

implikasi terhadap kepuasan kerja yang selanjutnya menunjang 

peningkatan kinerja. Selanjutnya Arif (2013) mengemukakan bahwa 

seorang guru  yang  memiliki  kompetensi  dalam  profesinya  akan  

dapat  melaksanakan tugas-tugasnya  dengan  baik  serta  efisien,  efektif,  

tepat  waktu,  dan  sesuai dengan sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

kemampuan atau kompetensi dari seorang guru sangat menentukan mutu 

pendidikan. 

 

 



Penelitian ini akan ditujukan kepada guru Taman Kanak-Kanak 

(TK). Ebbeck (1991) mengungkapkan bahwa guru taman kanak-kanak 

merupakan sosok seorang guru yang harus memiliki pandangan yang 

kuat tentang anak dan segala pertumbuhan serta perkembangannya, 

lingkungan sosial anak, kondisi orang tua anak, kultur dan nilai-nilai 

yang berlaku dalam proses masyarakat, serta memahami proses 

pendidikan anak usia dini. Oleh karena itu, seperti yang diungkapkan 

oleh Rasyid (2008) bahwa guru TK harus memiliki kompetensi yang 

kokoh sehingga ia mampu tampil sebagai guru yang professional bagi 

anak usia dini. Kompetensi guru TK pada dasarnya secara generik sama 

dengan kompetensi guru satuan pendidikan diatasnya yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi sosial, dan 

kompetensi kepribadian. Namun, penjabaran kompetensi secara spesifik 

sangat berbeda dengan guru satuan pendidikan lainnya karena terkait 

dengan masa-masa perkembangan dan pertumbuhan anak yang dijuluki 

sebagai masa emas (the golden age).  

Adapun data yang diperoleh dari Puspita (dalam Suara Merdeka, 

27 Mei 2012) sehubungan dengan guru TK yang disampaikan Kasi 

PAUD Formal Subdit PTK PAUD Direktorat PTK PAUDNI 

Kemendikbud, Ir Alhidayati Aziz MSi, pada Seminar Internasional 

"Early Childhood for a Better Nation" di Hotel Santika Premiere, Sabtu 

(26/5) bahwa sebanyak 87,3% guru pendidikan anak usia dini (PAUD) di 

Indonesia belum memenuhi standar kompetensi. Selanjutnya Prof 

Jocelyn Nuttall (Fakultas Pendidikan Universitas Katolik Australia) 

menyampaikan Guru PAUD harus totalitas dalam melihat setiap 

perkembangan anak didik dari tahap ke tahap sesuai pertumbuhan anak 

serta semakin tambah usia anak tersebut. 



"Permainan menjadi fokus pendidikan di PAUD, tidak berfokus pada 

pengajaran pada anak untuk berhitung, membaca dan aktivitas formal 

lainnya. Anak-anak juga sangat diperhatikan kesehatannya yang sesekali 

diajak bermain drama, musik dan sejenisnya asalkan bisa menjadi 

hiburan anak-anak bukan menjadi tekanan bagi mereka", ungkap Prof 

Jocelyn. Ditambahkan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja 

bahwa Peranan guru PAUD lebih penting, karena mereka dapat 

mengajarkan dengan baik konsep kebangsaan dan karakter moralitas 

kepada anak-anak sejak usia dini. Pengajaran tersebut akan 

mempengaruhi bangsa Indonesia di masa-masa akan datang (Tambun 

dalam Megapolitan, 29 Agustus 2013). Fenomena semacam ini 

merupakan salah satu pendorong bagi Guru PAUD Taman Kanak-Kanak 

(TK) didalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan 

profesionalismenya. Guru PAUD dituntut untuk meningkatkan 

kemampuannya seiring dengan kemajuan dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang disesuaikan dengan disiplin 

ilmu yang dimiliki (PPTK-PNF, 2012) 

Uraian di atas merupakan gambaran kompetensi guru secara 

umum di Indonesia. Penulis akan memperkecil ruang lingkup yang akan 

dibahas, yaitu penelitian ini difokuskan kepada guru TK di Kec.Tingkir 

Kota Salatiga. Ketua ikatan guru TK Indonesia (IGTKI) kota Salatiga, 

Titik Sugiyanti, Selasa (22/5/2012) menyampaikan bahwa meskipun 

honor sebagai guru TK tidak besar, para guru di Salatiga akan tetap 

bekerja dengan baik dan konsisten untuk tetap menjalankan tugas dan 

mencerdaskan anak bangsa. Beliau menambahkan “honor memang tidak 

besar tetapi akan tetap loyal demi meningkatkan kecerdasan anak didik di 

TK” (Widiyanto dalam Kedaulatan Rakyat online, 2012).  



Hal ini sependapat dengan apa yang diutarakan oleh beberapa 

dewan guru TK di Kec.Tingkir, berdasarkan hasil diskusi singkat (5 Juni 

2013), penulis mengetahui bahwa guru-guru berupaya meningkatkan 

kompetensinya untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang lebih baik 

dan terutama untuk mendapatkan sertifikasi guru sebagai bukti formal 

dari kompetensi. Sejalan dengan itu, berdasarkan diskusi pada 2 

September 2013 secara umum guru menyampaikan bahwa untuk memicu 

peserta didik yang kurang dapat berkembang, guru biasanya melakukan 

pendekatan individual kepada anak yang masih kurang tersebut, karena 

para guru paham bahwa tidak semua anak memiliki kemampuan 

memahami dan mengerti materi pelajaran dengan sama. Dalam melihat 

kegiatan belajar mengajar dikelas yang dilakukan oleh guru berhasil atau 

tidak, biasanya guru melihat dari observasi yang dilakukan saat anak 

mengerjakan tugas dari guru, melihat peserta didik bisa atau tidak 

melakukannya. Selain itu terkadang guru juga meminta orang tua untuk 

mengulang pelajaran di rumah supaya orang tua juga mengerti 

kemampuan anaknya masing-masing. Dalam penyampaian materi, 

biasanya guru membuat APE (Alat Peraga Edukatif) sendiri, hal ini 

dilakukan supaya anak-anak bisa dengan mudah memahami bahan 

pelajaran mereka. Meskipun ada beberapa guru yang masih dijumpai 

kurang menggunakan APE dan sering menggunakan acuan majalah 

untuk pembelajaran.  

 Meski demikian, realitanya juga masih didapati ada beberapa 

guru TK yang belum menunjukkan kompetensi yang sesuai 

standar/harapan sekolah. Diungkapkan oleh salah satu kepala sekolah 

dari TK di Kec.Tingkir bahwa ada beberapa guru yang kurang inovatif 

dalam kegiatan belajar mengajar, seperti kurang memanfaatkan APE 

dalam KBM.  



Padahal dewasa ini guru PAUD dan TK harus lebih meningkatkan 

kualitas pengajaran dengan menggunakan Alat Peraga Edukatif (APE) 

karena dengan kreatifitas permainan dalam pembelajaran akan lebih 

mudah ditangkap oleh anak. Akan tetapi jika ada Guru yang belum 

menunjukkan kompetensi yang sesuai, kepala sekolah akan menegur dan 

membantu guru tersebut untuk meningkatkan kompetensinya.  

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara saat penulis menemui 

Ibu Intan Krisnandayu, SH,S.Pd.AUD selaku ketua IGTKI Kec.Tingkir 

Salatiga, penulis mengetahui bahwa dari dua puluh (20) TK dan lima (5) 

RA yang tergabung dalam IGTKI Kec.Tingkir Salatiga dengan jumlah 

128 guru (berdasarkan data 2 September 2013), baru sekitar 15 guru yang 

sudah mendapatkan sertifikasi. Dalam upaya pengembangan kompetensi 

bagi para guru, biasanya diberikan pelatihan-pelatihan, atau jika ada 

diklat dari luar IGTKI Kec.Tingkir mewakilkan salah satu guru untuk 

mengikuti diklat dan selanjutnya menyebarkan apa yang guru tersebut 

peroleh kepada rekan-rekannya di IGKTI Kec.Tingkir. Selain itu, dalam 

upaya peningkatan kompetensi mengajar, paling tidak setiap tahun tiap 

gugus dari Kec.Tingkir mengadakan lomba bagi para guru seperti lomba 

pembuatan APE. 

Dari observasi penulis kepada beberapa TK yang ada di 

kec.Tingkir, banyak guru yang kurang menerapkan prinsip “belajar 

melalui bermain” namun mereka lebih menekankan anak untuk 

berhitung, berbahasa, membaca. Padahal hal seperi tersebut di atas, 

merupakan salah satu penyiksaan untuk anak dan anak tidak akan 

merasakan well-being. Sesuai tahap perkembangan untuk anak usia 4-6 

tahun adalah mereka belum siap untuk hal yang terlalu abstrak dan jika 

ditengok lagi ke belakang, bahwa sebenarnya dunia anak adalah dunia 

bermain.  



Seperti yang diungkapkan Maryani dan Muflikhah (2012) bahwa 

bermain merupakan suatu kegiatan yang menyenangkan dan spontan 

sehingga hal ini memberikan rasa aman secara psikologis pada anak. 

Dengan bermain anak memperoleh kesempatan yang luas untuk 

melakukan eksplorasi guna memenuhi rasa ingin tahunya, anak bebas 

mengekspresikan gagasannya melalui khayalan, drama, bermain 

konstruktif, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan bermain yang 

membuat anak menjadi menyenangkan hal ini akan sangat membantu 

anak karena anak menyerap sesuatu dari kesenangannya sehingga dia 

akan mengulangi hal tersebut. Akan tetapi saat peneliti mencoba untuk 

menanyakan hal tersebut kepada beberapa dewan guru, mereka 

mengutarakan bahwa meskipun tidak diperbolehkan namun tuntutan 

keluar dari TK  anak harus bisa calistung “membaca-menulis-dan 

berhitung”. Hal ini karena beberapa SD masih menuntut calistung. 

Melihat fakta di lapangan seperti yang telah dipaparkan 

sebelumnya, beberapa guru masih perlu memperbaiki dan meningkatkan 

kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa hasil data 

mengenai kompetensi guru tergolong masih rendah. Oleh karena itu, 

perlu adanya upaya yang komprehensif guna meningkatkan kompetensi 

guru untuk menjadi optimal. Hal ini karena kompetensi guru 

sesungguhnya diperlukan dalam upaya mengembangkan dan 

mengimplementasikan perilaku-perilaku pendidikan dan bukan hanya 

sekedar mempelajari berbagai keterampilan dalam memberikan 

pengajaran kepada peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh 

Suhartini (2011) bahwa kompetensi guru harus diposisikan sebagai 

kebutuhan mutlak bagi seorang pendidik yang mampu menggabungkan 

dan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang saling 

berhubungan erat dalam wujud perilaku nyata.   



Tanpa adanya guru dengan kompetensi yang memadai maka upaya 

peningkatan mutu pendidikan tidak akan dapat dicapai dengan maksimal.  

Lebih lanjut Danim (2002) mengungkapkan bahwa salah satu ciri 

krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu menunjukkan 

kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan  

kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang 

komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru. Ada beberapa faktor 

yang dapat memengaruhi peningkatan kompetensi guru. Sugiarta (2012) 

memaparkan bahwa pada dasarnya tingkat kompetensi guru dipengaruhi 

oleh faktor dari dalam guru itu sendiri yaitu bagaimana guru  bersikap  

pada  pekerjaan  yang  diemban. Senada dengan Sugiarta, Nur (2013) 

mengemukakan bahwa guru yang memiliki sikap positif terhadap 

pekerjaannya, sudah barang tentu akan menampilkan persepsi dan 

kepuasan yang baik terhadap pekerjaannya maupun motivasi kerja yang 

tinggi, yang pada akhirnya mencerminkan seorang guru yang mampu 

bekerja secara professional, baik dalam kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional, maupun kompetensi 

sosial. Selanjutnya Surya (2010) dalam Kartini (2011) menambahkan 

faktor yang mempengaruhi kompetensi guru salah satunya adalah etos 

kerja yang didalamnya mencakup: disiplin kerja, sikap terhadap 

pekerjaan, dan kebiasaan-kebiasaan bekerja. Penjelasan tentang perihal 

sikap terhadap pekerjaan merupakan landasan yang paling berperan 

karena sikap mendasari arah dan intensitas unjuk kerja.  

Selain itu, Suhartini (2011) mengungkapkan bahwa ada beberapa 

faktor yang memengaruhi kompetensi guru, yaitu: kualifikasi akademik, 

motivasi guru, pendidikan dan pelatihan, kepemimpinan kepala sekolah, 

supervisi, dan iklim sekolah.  



Suhendro (2009) menambahkan bahwa iklim organisasi sekolah yang 

kondusif merupakan faktor penting yang memiliki hubungan  dan  

konstribusi  pada  terbentuknya profesionalisme  guru (kemampuan  guru  

dalam  menguasai  standar  kompetensi, yaitu meliputi kompetensi  

pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial). Short dan Rinehart 

(1993) menambahkan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung 

adanya kerjasama di sekolah dimana guru juga harus memiliki 

kemandirian akan berimplikasi terhadap peningkatan kompetensi guru. 

Hal senada diungkapkan oleh Utami (2006) agar di sekolah 

tercipta guru yang berkarakter baik, disyaratkan harus ada iklim kerja 

yang kondusif yang memungkinkan para guru bekerja secara profesional, 

tenang dan penuh konsentrasi. Pernyataan tersebut sesuai dengan 

penelitian Marshall (2004) yang menyatakan bahwa iklim sekolah telah 

diteliti selama bertahun-tahun dan terus diperiksa serta didefinisikan 

kembali, diperoleh hasil bahwa iklim sekolah memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap hasil pendidikan. Dalam Center For Social And 

Emotional Education (2010) dijelaskan bahwa Selama dua dekade 

terakhir, para peneliti dan pendidik semakin mengakui pentingnya iklim 

sekolah yang akan berhubungan atau memberikan keamanan, hubungan 

yang sehat, melakukan pembelajaran dan upaya perbaikan pengajaran. 

Hal ini karena dukungan guru merupakan bagian penting dari prestasi 

siswa. Adanya hubungan peserta didik dan guru di TK akan berpengaruh 

terhadap hasil akademik dan perilaku bagi peserta didik. Jika hubungan 

guru dan siswa adalah negatif atau tidak mendukung di TK, itu lebih 

mungkin bahwa siswa akan memiliki masalah perilaku dan akademis di 

kelas berikutnya.  



Jika hal tersebut terjadi, maka hal itu tidak terlepas dari kompetensi guru 

dalam menjalankan profesinya sebagai guru (Hamre & Pianta, 2001 

dalam Center For Social And Emotional Education, 2010).  

Penelitian lain dilakukan Suhartini (2011) yang menyimpulkan 

bahwa iklim sekolah berpengaruh signifikan dengan kompetensi guru 

dengan sumbangan ssebesar 61.5%. Dengan adanya iklim sekolah yang 

baik dan kondusif bagi kegiatan pendidikan akan menghasilkan interaksi 

edukatif yang efektif, demikian juga iklim sekolah yang memberikan 

ruang bagi kreativitas dan inovasi akan mendorong para guru-untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya. Namun muncul hal 

berbeda pada penelitian Suhendro (2009) yang menunjukkan bahwa 

faktor pengetahuan lebih memberikan kontribusi terhadap 

profesionalisme guru dalam hal ini kemampuan guru menguasai standar  

kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi sosial dan kompetensi pribadi yaitu sebesar 

58,72% dibandingkan iklim organisasi sekolah dengan kontribusi sebesar 

11,94%. Meskipun demikian hasil penelitian tersebut memperkuat 

dugaan bahwa  lingkungan sekolah  atau iklim organisasi sekolah secara  

langsung  merupakan  penyebab terjadinya perubahan tingkah laku pada 

diri guru, dan pada gilirannya akan mempengaruhi  prestasi  kerja. Iklim  

organisasi  sekolah  menjadi  sangat  penting  dalam  mewujudkan 

profesionalisme  guru,  baik  pada tataran konsep pengajaran maupun 

dalam pelaksanaan tugas-tugas keguruan lainnya. 

Selain dipengaruhi oleh iklim sekolah, faktor sikap terhadap 

pekerjaan guru dalam hal ini sikap guru terhadap pekerjaannya juga akan 

ikut memengaruhi kompetensi guru. Walgito (2001) menyatakan sikap 

guru terhadap pekerjaan memengaruhi tindakan guru tersebut dalam 

menjalankan aktivitas kerjanya.  



Bilamana seorang guru memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, 

maka guru akan menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga 

pengajar dan pendidik di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Demikian pula sebaliknya seorang guru yang memiliki sikap negatif 

terhadap pekerjaannya, pastilah dia hanya menjalankan fungsi dan 

kedudukannya sebatas rutinitas. Untuk itu amatlah perlu kiranya 

ditanamkan sikap positif guru terhadap pekerjaan, mengingat peran guru 

dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah amatlah sentral.  

Sugiarta (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap 

guru terhadap pekerjaan berpengaruh positif terhadap kompetensi 

profesional guru dengan kontribusi sebesar 61,30 %. Oleh karena itu 

sikap guru pada pekerjaan harus selalu diupayakan secara positif oleh 

guru. Sikap  guru  terhadap pekerjaan dapat  dilihat  dalam  bentuk 

persepsi  dan kepuasaannya  terhadap pekerjaan  maupun dalam  bentuk  

motivasi  kerja  yang ditampilkan. Akan tetapi hasil penelitian tersebut 

tidak selaras dengan penelitian Alim (2010) yang menyatakan bahwa 

sikap pada profesi kurang memberikan efek yang penting tehadap 

kompetensi guru PAI SD di Kab. Pekalongan. Meski demikian penelitian 

Jesaya (2005) memperkuat pernyataan bahwa adanya hubungan positif 

yang dignifikan antara sikap guru (X1) dengan kompetensi guru (Y) 

sebesar 0.578 dengan p:0.000<0.01. Selain itu, penelitian Chen, et al. 

(2000) dalam Liakopoulou (2011) mengungkapkan bahwa sikap guru 

mempengaruhi derajat komitmen untuk tugas mereka, cara guru 

mengajar dan memperlakukan siswa, serta bagaimana guru memandang 

peningkatan kompetensi untuk profesionalisme mereka. Untuk itu  

amatlah perlu kiranya ditanamkan sikap positif guru terhadap pekerjaan,  

mengingat peran guru dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini 

sekolah amatlah sentral (Sugeng, 2004). 



Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa diduga iklim 

sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru merupakan faktor yang cukup 

menentukan tingkat kompetensi guru. Atas  dasar  pemikiran tersebut, 

penulis merasa tertarik untuk  mengadakan penelitian  tentang “Iklim 

Sekolah Dan Sikap Terhadap Pekerjaan Guru Sebagai Prediktor 

Kompetensi Guru Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Tingkir-Salatiga” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: apakah iklim sekolah dan sikap terhadap pekerjaan guru 

secara simultan atau bersama-sama sebagai prediktor kompetensi guru 

taman kanak-kanak Kecamatan Tingkir-Salatiga? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: menentukan iklim sekolah dan sikap 

terhadap pekerjaan guru secara simultan atau bersama-sama sebagai 

prediktor kompetensi guru TK di Kecamatan Tngkir-Salatiga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis: Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu psikologi pendidikan tentang iklim sekolah 

dan sikap terhadap pekerjaan guru sebagai prediktor kompetensi guru 

taman kanak-kanak, dan dapat digunakan sebagai bahan acuan di bidang 

penelitian yang sejenis. 

 

 

 

 



Manfaat praktis: 

1. Bagi guru 

a. Dapat membantu melengkapi bekal guru dalam melaksanakan 

tugas keseharian sehingga mampu bersama-sama semua pihak 

sekolah menciptakan kondisi sekolah yang mendukung untuk 

proses belajar mengajar dan memiliki sikap yang positif terhadap 

pekerjaan/profesi guru.  

b. Diharapkan juga guru lebih mengetahui akan pentingnya 

kompetensi yang harus selalu ditingkatkan dalam melaksanakan 

tugas keseharianya sebagai pendidik. 

2. Bagi sekolah (Taman Kanak-Kanak/TK) 

Bagi sekolah, diharapkan dengan mengetahui iklim sekolah akan 

berpengaruh terhadap kompetensi guru TK, maka sekolah dapat 

membantu memfasilitasi guru untuk meningkatkan/mengembangkan 

kompetensi guru. 

3. Bagi pihak lain  

Semoga penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi yang akan 

menambah pengetahuan pembaca dan dapat menjadi dasar untuk 

mengadakan penelitian sejenis yang lebih baik. 

 




